ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПЛАТФОРМІ

G-Suite for Education Classroom
Для забезпечення навчання учнів в умовах адаптивного карантину з
використанням технологій дистанційного навчання та створення єдиного
інформаційного середовища навчального закладу педагогічні працівники та
адміністрація закладу перейшла на використання пакета хмарних сервісів
Googlе G-Suite for Education (рішення педради від 31.08.2020 протокол №1).
Як у всіх хмарних середовищах, збереження даних користувача
відбувається в Інтернеті з можливістю одержувати доступ до них у будь-який
час і з будь-якого пристрою, з подальшим збереженням на жорсткий диск або
роботою з даними у «хмарі».
Переваги G-Suite for Education
G-Suite for Education – це набір додатків, які надаються компанією
Googlе безкоштовно для освітніх установ у рамках обраного освітньою
установою домену. До пакету входять стандартні Googlе сервіси плюс
система управління навчанням Googlе Classroom.
Створено корпоративні акаунти у G-Suite for Education від компанії
Googlе. Корпоративний акаунт надає значно більше переваг під час
використання хмарних сервісів , а саме:
● Googlе Drive – необмежене хмарне файлове сховище для зберігання та
одночасного доступу до файлів.
● Googlе Docs, Sheets, Slides, Forms – для створення та редагування
файлів в хмарному сховищі під час співпраці з іншими користувачами
в режимі реального часу.
● Gmail – для листування.
● Googlе Calendar – для розкладу.
● Googlе Meet – для проведення відео – конференцій.
● Googlе Чат – для онлайн спілкування.
До віртуального курсу дисциплін вчитель має можливість прикріпити
навчальні матеріали у вигляді різних типів (відео на YouTube, файли на
Googlе Drive).

Освітня платформа Googlе Classroom

Googlе Classroom - хмаро орієнтована платформа, організована
спеціально для навчання, доступна для всіх власників особистого облікового
запису Googlе.
Доступ до сервісу Googlе Classroom здійснюється через мобільні
додатки на Android чи IOS за допомогою корпоративного акаунту.

Використання учнями Classroom
Щоразу при додаванні нового завдання учням автоматично приходить
повідомлення на електронну адресу. Також усі оновлення і коментарі інших
учасників відображаються у стрічці новин у вкладці «Потік».
Після відкриття умов завдання перед учнями відкривається вікно, в
якому він може додати коментар, виконати завдання, додати прикріплення, а
також надати статус роботі (наприклад, відмінити як виконану). Усі
створенні учнями роботи автоматично відправляються вчителю при цьому
зберігаються на Googlе Диску, як вчителя так і учня.
Усі призначені та виконані завдання кожен учень може відслідковувати
у календарі або на сторінці «Список справ», це особливо зручно під час
проєктної роботи, коли кожний учасник команди має індивідуальне завдання.
Комунікація Classroom
Завдяки поєднанню можливостей сервісу «Оголошення» і
коментування завдань в Classroom вчитель та учні завжди підтримують
зв’язок і слідкують за станом виконання (перевірки) кожного завдання.
Звіти для класних керівників та батьків
У Classroom є ще одна дуже корисна функція – можливість розсилки
звітів класних керівників батькам учнів.
Батьки отримують запрошення на будь-яку існуючу електронну адресу
і мають можливість щодня або щотижня отримувати звіт про невиконані або
заплановані роботи й успіхи дитини. За бажанням у будь-який момент батьки
можуть відмовитись від отримання розсилки.

